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OHLÁŠKY  
� V pondělí 1. listopadu je slavnost Všech svatých. Mše sv. bude 

v Dýšině v 17:30. 
� V úterý 2. listopadu si připomínáme všechny věrné zemřelé 

(„dušičky“). Mše sv. budou ve 14:30 v Třemošné, v 16:00 v Druztové, 
v 17:30 v Dýšině (po ní v 18:15 bude následovat dušičková 
pobožnost na hřbitově).  

� V dýšinském kostele bude od neděle 31. 10. připraven koš, do něhož 
můžete vkládat lístečky se jmény svých zemřelých. Za ně pak bude 
obětována mše sv. 2. listopadu a po celý listopad ve všední dny, 
bude-li volný úmysl. 

� Duchovní obnova farnosti se koná o víkendu 5. – 7. listopadu na 
poutním místě v Lomci u Vodňan. Odjezd bude nejpozději v 17:30 od 
fary (posádka auta se může domluvit na dřívějším odjezdu), návrat 
v neděli v odpoledních hodinách. S sebou: bibli, pokud máte spacák, 
poznámkový blok 

� Z důvodu konání duchovní obnovy nebude v pátek ani v sobotu v 
Dýšině adorace ani mše sv. Setkání mládeže v 19:00 na faře bude! 

� V neděli 7. listopadu bude v Druztové a v Dýšině sloužit mši sv. 
salesián P. Tomáš Mareš a v Třemošné františkán P. Didach Klučka.  

� V úterý 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. 
� Ve čtvrtek 11. listopadu bude v 17:30 v Dýšině zádušní mše sv. za 

Evžena Rotteborna. 
� Ve čtvrtek 11. listopadu bude v 18:30 na obecním úřadu v rámci cyklu 

„Bez vytáček o křesťanství“ beseda určená především pro hledající 
a nevěřící na téma „Kdo by Ježíš z Nazareta?“ Prosím pozvěte 
své přátele a kolegy. Do sálu obecního úřadu se dostanete po 
schodech od 
rybníka. 

� V neděli 14. 
listopadu při-

vítáme 
v 17:00 na dý-
šinské faře 

evangelický sbor z Chrástu s jejich 
farářem Karlem Šimrem. Prosím, přijďte ke 
společnému setkání a modlitbě. Prosím 
také o napečení buchet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dušičky 
 Na hřbitově na poutním místě 
v Lomci, kde bude příští víkend 
probíhat farní duchovní obnova, (a na 
mnoha jiných hřbitovech) stojí nad 
vchodem nápis, kterým jako by 
k poutníkům promlouvali ti, kdo zde 
jsou pohřbeni: Co jste vy, byli jsme i 
my, co jsme my, budete i vy. Ve 
starých klášterech si tuto skutečnost 
prý mniši připomínali ještě častěji, 
když se zdravili slovy: Memento mori 
– pamatuj na smrt. 
    Možná se někomu může 
zdát nevhodné a morbidní. Proč si 
smrt připomínat na každém kroku? Dušičky – vzpomínka na všechny věrné zemřelé – jsou 
ale také dnem, který na hřbitovy přitahuje stovky lidí  a skutečnost smrti jim také připomíná. 
 Právě nad hroby zemřelých příbuzných nebo přátel si člověk uvědomuje, co v jejich 
životě obstálo (a pak může věřit, že to je u Pána naplněno) a na co smrt ukázala jako na 
marné nebo zlé (a pak máme prosit Pána, aby jim odpustil a přijal je i přesto k sobě). Když 
mám na pohřbech číst věty jako „největším smyslem života našeho dědečka bylo sbírání 
známek“ nebo „svůj život zasvětil stavbě domu“, je mi z toho trochu smutno, protože 

pochybuji, že v tomhle může mít život svůj 
smysl.     
 Dušičky mohu člověka přivést k tomu, aby 
se i na svůj život podíval pod zorným úhlem 
smrti. „Memento mori - pamatuj na smrt“ - co 
tento mnišský pozdrav může ukázat? Co je 
v mém životě zbytečné? Do čeho vkládám 
naděje, které by měly patřit Bohu? Čemu 
přikládám větší důležitost, než opravdu má? 
A o čem by na mém pohřbu řekli, že „toto byl 
smysl jeho života a pro toto žil“? 

P. Pavel 
 

PRAVIDELNÝ 
PROGRAM  
DÝŠINA: 
pondělí  
• 19:00 – modlitby 

maminek za své děti – 
fara 

úterý 
• 17:00 - možnost zpovědi 

– kostel 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – setkání nad biblí 

– fara 
středa 
• 17:30 – mše sv. 
čtvrtek 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – přípravy na 

biřmování  
pátek 
• 17:00 – adorace, 

možnost zpovědi –kostel 
• 18:00 – mše sv. 
• 19:00 – setkání mládeže 

– fara 
sobota 
• 17:30 - mše sv. 
neděle 
• 11:30 – mše sv. 
• kafe po mši - fara  
TŘEMOŠNÁ: 
nedělní mše sv: 15:00 – 
dům Exodus 
DRUZTOVÁ: 
nedělní mše sv: 9:15 – 
po mši: 1. neděle 
v měsíci: biblická hodina, 
3. neděle: posezení u 
kafe – na obecním úřadu 

www.farnost-dysina.wz.cz  
P. Pavel Petrašovský, tel.: 737 815 525 boyda@centrum.cz 

Až budu umírat, o to tě prosím, Matko Boží, 
Ty sama zhasni 

červenou lampu srdce mého 
Kriste Ježíši, světlo naše věčné, 

zapřísahám Tě pro Tvé hořké umučení, 
až mi dohořívati bude světlo denní, 

převeď mě přes propasti smrti nebezpečné 
a Srdce Tvoje jak měsíc v úplňku 

a jako Hostie bílá 
osvítiž krajinu přechodu mého z tohoto 

času do věčnosti ! 
Jakub Deml 

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA 
HŘBITOVECH: 
� Dýšina: úterý 2. 11. v 18:15  
� Třemošná: středa 3. 11. v 15:30 
� Druztová: středa 3. 11. v 16:30 
� Planá: čtvrtek 4. 11. v 15:30 
� Kostelec: čtvrtek 4. 11. v 16:30 
� Žichlice: pátek 5. 11. v 15:30 
� Hromnice: pátek 5. 11. v 16:30 
 



Ze zasedání říjnové farní rady 
 
22. 10. 2010 - Přítomni: P. Pavel Petrašovský, Pavla Hahnová, Miloš Hahn, Karel Panc, Václav Bradáč, 
Ladislav Bohuslav, MUDr. Anna Blažková, Ing. Jan Blažek, Mgr. Petr Blažek  
Omluveni: Ing. Marta Kučerová, MUDr. Marie Králová 
 
� P. Petrašovský promluvil o trojím poslání církve – nejen liturgie – svátosti a charita – služba 

druhým, ale i martyria – svědectví o Kristu, evangelizace. Je třeba vytvářet společenství, ve farní 
radě se má jednat nejen o opravách a finančních prostředcích. 

� Pan Bohuslav uvedl možnost zapojit se v Chrástu do adventního odpoledne dne 4. 12. 2010, 
kde se prezentuje Diakonie, sdružení Ledovec a další. Paní Hahnová navrhla zúčastnit se 
prodejem keramických hvězdiček, vánočních pohledů ev. perníčků na opravu dýšinského 
kostela. Také pomůže s organizací Tříkrálové sbírky. 

� Získané prostředky na opravu kostela byly využity na sepnutí schodiště a jeho připojení ke 
kostelu – 220 000,- Kč, za zbývajících 300 000,- Kč byla opravena část střechy. Rozpočet na 
celou střechu je   900 000,-Kč. Byly podány návrhy na pořízení poutače na veřejnou sbírku, 
rozeslání složenek nebo adventního přání s upozorněním na sbírku na opravu kostela, možnost 
koupit si část střechy. 

� Společenství maminek funguje samostatně, bylo by dobře, aby někdo pomohl organizovat 
setkávání mládeže, seniorů, koncerty, měnil nástěnky. Bylo by dobré zavést funkci kostelníka. 

� Na první přednášku na Obecním úřadě Křesťanství a atheismus se kromě věřících dostavila jen 
jedna osoba označující se za nevěřící. Je třeba upozornit známé a pozvat je. Další přednáška 
z plánovaného cyklu O křesťanství bez vytáček na OÚ Dýšina bude 11. 11. 2010. 

� Pan Bohuslav zjistí náklady na případné zavedení topení do kostela. 
� Jako místo konání dalšího farního plesu navržen Chrást, je třeba domluvit s panem Maškem. 
� Koncert duchovní hudby se bude v našem kostele konat 20. 11. 2010, Rybova Česká mše 

vánoční bude provedena 27. 12. 2010 
� Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Dýšině 2. 11. 2010 po mši sv. v 17:30. 
� Mikulášská nadílka bude 5. 12. 2010 po mši sv. 
� V sobotu 11. 12. 2010 bude duchovní obnova s Mons. Josefem Žákem  
� Paní Hahnová upozornila 

na akce sdružení Hnutí pro 
život – modlitby za 
potracené děti (jen v ČR 70 
denně). 

Zapsala: MUDr. Anna Blažková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pro děti... 
 

Pán Ježíš v dnešním 
evangeliu navštívil 
Zachea a ukázal mu 
cestu, jak napravit 
špatnosti, kterých se 
dopustil. I nám Pán 
Ježíš ukazuje, jak se 
máme správně chovat – 
jakou cestou máme jít. 
Začni dole od zeleného 
obdélníčku a zjisti, které 
cesty vedou přes dobré 
skutky ke šťastnému 
životu s Pánem Ježí-
šem, a zkus si na ně 
později, až bude ta tvá 
příležitost, nejen vzpo-
menout, ale i se správně 
zachovat. 
                  Vaše Tereza 

Pouť ke sv. Šimonu a Judovi – 
28. 10. jsme ráno odjeli do Plzně, 
kde jsme v kostele sv. Jiří na 
Doubravce zahájili pouť a pěšky 
putovali podél Berounky do 
Dýšiny. Cestou jsme zpívali a 
modlili se. V 16 hod. pak byla 
v kostele slavnostní mše sv. Po ní 
se ještě dlouho sedělo na faře u 
buchet, povídalo se a zpívalo...  

Setkání dětí na 
faře – V sobotu 
30. 10. se na faře 
sešlo 14 dětí          
z farnosti s rodiči. 
Společně dlabali 
dýně, zpívali, 
pouštěli draky a 
slavili mši sv. 

Setkání pro seniory – V pátek 
22. 10. v rámci setkání seniorů 
vystoupil na faře výborný 
soubor Malá lidová muzika 
z Chrástu. Poté následovala 
zajímavá beseda s p. Annou 
Bystřickou o práci s umírajícími 
lidmi v hospici. Díky všem, kteří 
připravili pohoštění! 


